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NOTULENSI 

RAPAT LINTAS SEKTOR REVISI RTRW KOTA PALOPO 

JAKARTA, 11 NOVEMBER 2020 

 

 

A. PEMBUKAAN DAN ARAHAN 
1. Direktur Jenderal Tata Ruang 

Pemda wajib Menyusun RDTR, apalagi untuk Kota. System perijinan akan 

terintegrasi dengan system OSS sehingga perlu disusun RDTR. Kalau RDTR 
belum punya akan mengacu pada RTRW. Dalam UU CK dikurangi RTR yang 
dianggap “mempersulit” nantinya. RZWP3K muatannya akan masuk dalam 

RTRWP, untuk RTR KSP/KSK tidak ada, sekarang diatur dalam bentuk perda 
RTDR. Kawasan hutan akan disepakati melalui RTR. Batas waktu proses perda 

setelah persetujuan substansi ada perubahan terkait terbitnya UU CK. 
Untuk Kota tidak perlu memenuhi kebutuhan pertanian, tapi perlu 

memenuhi kebutuhan RTH 20%. RTH masih 4% sehingga perlu ada kesepakatan 

untuk memenuhi RTH 20%. 
 

2. Walikota Palopo 
kota palopo salah satu kota otonomi di Sulawesi Selatan dengan luas 

wilayah 280,27 km2 terdiri dari 9 kecamatan. Dataran tinggi di wilayah barat. 

Kota Palopo sebagai Pusat Kegiatan Wilayah (RTRWN PP 26 tahun 2008). Pada 
Kota Palopo terdapat berbagai macam etnis dan agama. Penduduk tahun 2018 
adalah 180.687 jiwa. Terdapat 19 perguruan tinggi di Kota Palopo. 

Kami berkeyakinan dan berikhtiar bahwa peraturan yang kami buat tidak 
bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi. 

 
B. DISKUSI 

1. Direktur Bina Perencanaan Tata Ruang Daerah Wilayah I 

Terdapat banyak perubahan terhadap perda RTRW Kota Palopo sehingga 
status revisi RTRW Kota Palopo ini adalah pencabutan, sehingga tahun 
perencanaannya adalah 2020—2040. 

 
2. Isu Strategis 

a. Batas Wilayah dengan Kabupaten yang bersebelahan 
Sumber Masukan 

Direktur Toponimi dan Batas 
Daerah, Ditjen Bina 
Administrasi Kewilayahan, 
Kementerian Dalam Negeri 

11 tahun 2002, semua berbatasan dengan Kab 
Luwu. 
Status perbatasan masih peta indikatif. 
Apabila dengan data Indikatif BIG maka batas 
yang digunakan saat ini lebih luas. 

Sekda Kota Palopo Secara UU memang masih berbatasan dengan 
Kab Luwu. Sudah pernah penyerahan wilayah 

kab Luwu kepada Kota Palopo. 
Sementara masih proses penyelesaian batas 
dengan Kab Luwu kemudia akan kami laporkan 
kepada kemendagri. 

Direktur Toponimi dan Batas 
Daerah, Ditjen Bina 
Administrasi Kewilayahan, 
Kementerian Dalam Negeri 

Harap menyerahkan berita acara kesepakatan 
sebelum tanggal 12 november, karena akan ada 
rapat pembahasan batas wilayah pada tingkat 
provinsi. 

Direktur Bina Perencanaan Tata 
Ruang Daerah Wilayah I 

Harap segera menyelesaikan batas wilayah ini. 
Kami menunggu kesepakatan batas wilayah 



 

untuk melanjutkan proses persetujuan 
substansi. 

Pak Ahdar Batas wilayah kota palopo sebelah barat 
terdapat sedikit ruang palopo dan toraja utara, 
hal tersebut sudah tercantum dalam perda 
RTRW sebelumnya. 

Direktur Toponimi dan Batas 
Daerah, Ditjen Bina 
Administrasi Kewilayahan, 
Kementerian Dalam Negeri 

Kami tetap mengacu pada berita acara 
kesepakatan, kalau misalnya belum ada kami 
akan mengacu pada UU pembentukan yang 
sudah ada. 
Berita acara kesepakatan untuk dilampirkan 
beserta dengan peta. 

Direktur Bina Perencanaan Tata 
Ruang Daerah Wilayah I 

Terdapat perbedaan luasan antara perda lama 
dan revisi RTRW. 
RZWP3K sudah perda ya? Apakah ada 
rekomendasi untuk dilakukan reklamasi di Kota 
Palopo? 

Direktur Perencanaan Ruang 

Laut, Kementerian Kelautan 
dan Perikanan 

Kawasan pesisir palopo masuk dalam zona 

perdagangan yang diarahkan untuk 
pengembangan jasa perdagangan dilakukan 
dengan reklamasi. 
Batas wilayah dengan garis pantai belum 
dijelaskan mengacu berdasarkan apa/garis 
pantai yang mana? 
RZWP3K sudah perda, tapi untuk reklamasi 
tersebut hanya salah satu upaya mendukung 
pengembangan jasa perdagangan dalam 
RZWP3K nya. 
Hasil overlay terdapat perbedaan garis pantai. 
Rencana reklamasi dalam revisi RTRW lebih 
luas dari yang ada RZWP3K. 

Direktur Bina Perencanaan Tata 
Ruang Daerah Wilayah I 

Perlu dicek Kembali muatan pengaturan RTRW 
dan RZWP3K di Kota Palopo. 

Sekda Kota Palopo Kami mengusulkan 442 Hektar untuk 
reklamasi, 
Terkait aspek2 yang perlu diperhatikan dalam 
reklamasi, dan kelebihan luas daripada yang 
terdapat dalam RZWP3K akan dipertimbangkan 
dan penyesuaian Kembali. 

Direktur Bina Perencanaan Tata 
Ruang Daerah Wilayah I 

Perlu di pertimbangkan Kembali terkait 
reklamasi. 
Perlu ada kesepakatan dengan dinas KKP 
provinsi terkait pengaturan pada wilayah 
reklamasi. 

Bag Hukum Kota Palopo Berdasarkan UU pembentukan Toraja Utara 
( UU No 28 tahaun 2008) , terdapat wilayah yang 
berbatasan dengan Kota Palopo. 

Direktur Bina Perencanaan Tata 
Ruang Daerah Wilayah I 

Batas wilayah akan menunggu hasil rapat 
tanggal 13. 
Jangan sampai ada wilayah yang memiliki 
overlap atau gap pengaturannya. 

 
b. Trase Jalan Bebas Hambatan, Kereta Api dan Migas 

Sumber Masukan 

Direktur Jalan Bebas 
Hambatan, Ditjen Bina 
Marga, Kementerian 

Trase sudah benar. (Palopo—Pare pare) 
Terdapat jalan bebas hambatan dalam status 
perencanaan dan belum ada trase pastinya. 



 

Pekerjaan Umum dan 
Perumahan Rakyat 

 
Trase yang sudah ada perlu dipertimbangkan 
Kembali karena digambarkan dalam jalan bebas 
hambatan yang melalui laut, sehingga 
pembiayaan akan lebih mahal. 

Sekda Kota Palopo Sudah tidak memungkinkan untuk masuk 
melalui wilayah darat karena sudah penuh dan 
padat. 

Direktur Bina Perencanaan 
Tata Ruang Daerah Wilayah I 

Apakah trase laut sudah dipertimbangkan 
kajian—kajian yang merekomendasikan trasenya 
lewat situ? Perlu hati-hati karena melalui daerah 
Pelabuhan. Apakah akan mengganggu DLKp dan 
DLKr nya atau tidak? 

Sekda Kota Palopo Sudah mempertimbangkan jalan bebas 
hambatan laut tidak akan mengganggu aktivitas 
Pelabuhan. 

Provinsi Sulawesi Selatan Jalan KA di wilayah perbukitan dan pegunungan 
curam 

Trase KA berada di wilayah daratan berdasarkan 
studi fs thn 2018. Butuh struktur tanah yang 
kuat sehingga memang direncanakan di daerah 
perbukitan. 
Yang baru tersedia adalah trase skala kecil, 
belum terdapat trase jalan detail akan 
dilanjutkan dalam studi fs selanjutnya. Biasanya 
terdapat perubahan saat investigasi studi teknis 
fs. 

Direktur Bina Perencanaan 
Tata Ruang Daerah Wilayah I 

Jalan bebas hambatan yang sudah digambarkan 
ini apakah sudah sesuai dengan dokumen revisi 
RTRW Sulawesi Selatan? 
Harusnya sudah masuk dalam dokumen persub 
RTRW Provinsi Sulawesi Selatan. 

Subdit Pembinaan Wilayah III Perlu konfirmasi trase KA karena melewati 
perbukitan apakah memang disitu atau harus 
berpindah? 

Direktur Lalu Lintas dan 
Angkutan Kereta Api, Ditjen 
Perkeretaapian, Kementerian 
Perhubungan 

Trase kereta api berdasarkan fs tahun 2016 di 
sisi barat Kota Palopo ya memang terdapat di 
sekitar perbukitan. 
Kami akan cek lagi apakah ada data dalam fs 
trase-trase tersebut melalui kecamatan mana. 

Dishub Kota Palopo Ada 2 alternatif pengusulan, Jalur KA yang 
digambarkan sudah sesuai dengan fs terakhir 
yang kami dapatkan. 

Sekda Kota Palopo Jaringan kami rencanakan di Kawasan pesisir. 
Sejajar dengan trase KA, dan jalan tol. 

Dit Pembinaan Program 
Migas, Ditjen Migas, 
Kementerian Energi dan 
Sumber Daya Mineral 

Belum ada data jaringan transmisi yang masuk 
ke kami. 
Kalau misalnya daerah sudah menetapkan 
seperti itu, ini bisa menjadi masukan kami 
apabila ada perencanaan selanjutnya. 
Kalau direncanakan seperti itu harusnya sudah 
mempertimbangkan jaringannya ke konsumen 
seperti apa. 

Sekda Kota Palopo Sudah terdapat rencana pengembangan pipa 
tersebut sudah berdasarkan data provinsi. 

 
c. Kawasan Hutan 



 

Sumber Masukan 

Direktur Pengukuhan dan 
Penataan Kawasan Hutan, 
Ditjen Planologi Kehutanan 
dan Tata Lingkungan, 
Kementerian Lingkungan 
Hidup dan Kehutanan 

Men LHK SK 362 Perubahan Kawasan Hutan 
SK 9418 tahun 2019 Perkembangan Pemutakhiran 
Kawasan Hutan 
Setelah terbitnya SK 434 sudah 3 kali dilakukan 
updating data Kawasan hutan, yang terakhir yang 
kami gunakan yang SK 9418 yaitu Pemutrakhiran. 

Sekda Kota Palopo kami berkomunikasi cukup intens dari BPKH di 
Sulawesi Selatan, jadi kami rasa sudah mengikuti 
update Kawasan hutan. 

TA Pemda tidak pernah ada usulan untuk melakukan 
perubahan Kawasan hutan. 
Kawasan hutan yang kami overlaykan pada April 
2020 sudah tidak ada masalah. 

Direktur Pengukuhan dan 
Penataan Kawasan Hutan, 
Ditjen Planologi Kehutanan 
dan Tata Lingkungan, 

Kementerian Lingkungan 
Hidup dan Kehutanan 

Kami sarankan payung hukum adalah SK 9418 
bukan yang SK perubahan, karena SK perubahan 
ada keluar setiap tahun. 
Mungkin luasan tidak berubah tapi payung 

hukumnya saja. 

Direktur Pencegahan 
Dampak Lingkungan, 
Kebijakan Wilayah, dan 
Sektor, Kementerian 
Lingkungan Hidup dan 
Kehutanan 

Dokumen KLHS yang diupload Cuma dokumen aja, 
kelengkapan yang lain belum ada. 
Belum memperoleh BA integrasi yang dilakuakn 
dari rekom KLHS dalam muatan RTRWnya 
sehingga tidak dapat melakukan pengawalan. 
Dokumen KLHS sudah selesai thn 2017. Terdapat 
perbedaan lokasi kajian wilayah perencanaan 
sekitar 29k ha RTRW 28.057 ha. Peta pendukung 
hasil analisis dan peta-peta profil wilayah belum 
diupload. 
Format penggambaran peta apakah sudah 
mengacu pada standar pemetaan dari BIG, skala, 
walidata, tahun data diambil dan digunakan. Hasil 
klhs belum menginformasikan lokasi jenis usaha 
dan kegiatan yang sudah terlampaui. Terdapat 
tambahan KRP dari info ranperda, jika terdpaat 
perubahan delineasi eilayah perencanaa maka 
diperlukan validasi KLHS ulang karena belum 
terakomodir dalam dokumen KLHS tahun 2017. 
Karena dokumen klhs harus konsisten dengan 
muatan rtrw. 
Kajian kebencanaan belum sepenuhnya termuat 
dalam dokumen klhs. 
Apakah sudah ada validasinya? Isi dokumen 
validasi seperti apa? 
Dalam dokumen KLHS ada perbedaan luasan 
dengan dokumen RTRW yang akan diajukan perda. 

Sekda Kota Palopo Validasi KLHS 14 juni 2019. Beberapa rekomendasi 
dalam validasi sudah diintegrasikan dalam muatan 
RTRW seperti tidak merubah bentang alam di 
daerah perbukitan sehingga jaringan struktur 
direncanaan di bagian barat. Reklamasi 
menggunakan tingkat reklamasi ramah lingkungan 
tidak mengganggu pelayaran dan kegiatan di 
wilayah muara sungai.  
Sudah mempertimbangkan krp juga. 



 

Menyambungkan muara sungai reklamasi ke laut 
sehingga tidak ada penyumbatan sehingga kegiatan 
pelayaran dapat berjalan lancar. 

KOMINFO Sedang mendesign panel dapat dimanfaatkan 
pemda untuk membangun drafting kebutuhan 
telekomunikasi. Berencana melakukan 
pembanguanan (BTS?) station data akan 
dibagikan. 

 
 

3. Masukan K/L 
Sumber Masukan 

Kemhan - Definisi pertahanan pada pasal 1 di poin 40 
berbeda dengan definisi-definisi pertahanan 
dan keamanan, jadi kami akankirimkan file 
dan mohon disesuaikan dengan aturan. 

- Tentang pemanfaatan ruang UU No.3 tahun 
2003 dan PP 68, menyatakan bahwa 
seluruh wilayah dapat digunakan sebagai 
wilayah pertahanan dan keamanan. 

- Wilayah pertahanan kami yang dinamis 

KUMHAM - Formil : UU NO, 15 thn 2019 ttg perubahan 
peruntukan peraturan peruu pasal 58. 
Rancangan perda dilakukan 
pengharmonisasian dalam rangka konsepsi. 
Akan dmeminta konfirmasi kanwil kumham 
di daerah, terkait proses perancangan 
perda. 

- Materiil : Darft rancanganp perda 
seutuhnya harmonis bulat dan mantab scr 
konsep.  

- Bentuk peraturan, penggantian atau 
perubahan?  

- Pasal-pasal yang salah ketik atau salah 
penetapan masih banyak pasal double 
(dituliskan di angka yang sama) sehingga 
pengacuan tidak tepat. 

- Sistematika masih banyak yang terlewati. 
- Pembahasan dengan rekan kanwil 

diperlukan untuk mengatasi permasalahan 
ranperda. 

Kemenpar - Di area pelabuhan diharapkan terdapat 
zona-zona pariwisata seperti penjualan 
souvenir dll. Akan dibangun rest area 
perbatasan wilayah palopo dan luwu 
apakah sudah terakomodir dalam RTRW? 

Sekda Kota Palopo - Palopo adalah kota jasa sehingga menjadi 
wilayah penunjang toraja dan toraja utara 
sebagai PSN sebagai penunjang pariwisata. 
Perda rencana induk pariwisata daerah ; 
Fokus pada 3 wilayah 

Direktur Tata Ruang dan 
Penanganan Bencana, Deputi 
Bidang Pengembangan Regional, 
Kementerian Negara 
Perencanaan Pembangunan 
Nasional/Bappenas 

- RPJMN 2020—2024 Kota Palopo masuk 
dalam Kota modern pelayanan umum 
Indonesia sudah disesuaikan dalam revisi 
RTRW Kota Palopo 

- RTH yang ditetapkan belum memenuhi 
ketentuan, sehingga perlu dicermati strategi 
pemenuhan RTH akan seperti apa 



 

- KPI perlu dirinci jenis industry yang akan 
ditetapkan 

- Arahan sanksi perlu didetailkan 
- Pemerintah daerah perlu cek Kembali 

konsistensi dalam penuangan raperda revisi 
RTRW Kota Palopo  

Pansus Kota Palopo - Kemenkumham : Draft ranperda (proses 
telah melewati apa yang telah disampaikan) 
melalui probelm perda? Tahap finalisasi 
terkait legal drafting dsb selanjutnya akan 
dilengkapi oleh bag hukum dan peruu kota 
palopo. Susunan dan isis ranperda belum 
masuk tahap pembahasan di pansus.  

- Kemendagri : batas administrasi (persoalan 
batas ada dokumen yang masih perlu 
diperbaiki) batas wilayah secara de facto 
dipahami oleh masy sesuai dengan batas 
zaman kerajaan (sungai) KM 38 arah palopo. 
Sudah disampaikan bag hukum untuk 
berkonsultasi dengan kemendagri. 

- Kehutanan : Terdapat riskan terkait dengan 
HKM yang menjadi polemik di masy karena 
tidak melalui proses dari bawah. Lokasi 
HKM wilayah tangkapan air yang 
dikhawatirkan akan mengakibatkan 
dampak lingkungan. Luasan HKM yang 
diberikan izin agar dapat dikaji ulang dan 
dikonversi kembali menjadi kawasan hutan 
lindung karena merupakan kawasan 
penting yang perlu dilindungi di hulu 
sungai. 

Dir Bina Wilayah II - RDTR Bara dan Bara Utara Kota Palopo : 
Tahapan sudah sampai KP II (FGD 17 Sept) 
> Informasi reklamasi terdapat masukan 
dari KKP jika ada potensi wilayah migrasi 
klamagis. Pusat mitigasi bencana terdapat 
wialyah likuifaksi di wilayah pesisir 
sehingga jika ada perencanaan terkait 
reklamasi mohon untuk dipertimbangkan 
terkait dua isu tersebut. 

 

C. KESIMPULAN 
1. Batas wilayah masih indikatif, batas wilayah perencanaan RTRW akan 

diputuskan dalam pembahasan rapat kor dengan kemendagri tanggal 13 

November 2020. 
2. Reklamasi diperlukan kareena kondisi keterbatasan lahan untuk kegiatan 

perdagangan dan jasa. 
3. Reklamasi perlu penyesuaian (lebih luas dr RZWP3K) terdapat hal2 yang perlu 

dipertimbangkan terkait dampak dari rkelamasi. Kesepakatan ttd peta dari 

dinas KKP Provinsi 
4. Rencana pengembanagan jalan tol (RTRWP), migas (RTRWP - Tidak mengganggu 

sektor lain konstruksi bawah laut atau sebelah kiri-kanan rencana jalan tol), 

KA (RTRWP) yang terdapat di wilayah perairan dan reklamsai butuh konfirmasi 
dari dinas KKP terkait trase (dipastikan tidak akan mengganggu kegiatan sektor 

lainnya). Penguatan konsep KUPZ terkait mitigasi bencana (likuifaksi) dsb, jika 
ada perubahan lokasi perlu dikonfirmasi kembali. perlu penyesuaian dengan 



 

RTRWP Sulsel yang sudah persub tahun 2020. Jalan Tol Ruas? Perlu kajian 
mendalam jika melintasi wilayah perairan. 

5. Kehutanan perlu diperbaikai dasar hukumnya. 

6. Peruntukan RTH belum memenuhi ketentuan yang berlaku (20% RTH Publik). 
RTRW baru mengakomodir sekitar 4% RTH kemudian perlu dicermati strategis 
pemenuhannya. 

7. KP2B membuka peluang terkait pengurangan KP2B untuk menambah RTH. 
Menggunakan outline KP2B/RTH berlaku jika pemkot sudah membeli tanah 

menjadi tanah pemkot. Sudah sesuai dengan LBS ATR/BPN tahun 2019. 
8. Perlu melakukan harmonisasi konsepsi terkait perancangan perda dengan 

kanwil kumham di daerah. 

9. Perlu memperhatikan kegiatan hankam di seluruh pola ruang. 
10. Peruntukan industri di kec. Telualua perlu dirinci mengingat terdapat sumber 

air kota dan pariwisata jangan sampai tidak bisa berdampingan dengan keg tsb. 


